
Oikeustapauskilpailun säännöt 2021/2022
Suomen kielellä pidettävän oikeustapauskilpailun kautta the European Law
Students’ Association ELSA Finland ry (jatkossa ELSA Finland) haluaa
tutustuttaa suomalaisia oikeustieteen opiskelijoita kyseiseen oppimismuotoon
sekä luoda oikeustapauskilpailuperinnettä Suomeen muiden eurooppalaisten
maiden esimerkkiä seuraten.

Kilpailun tavoitteena on lisätä opiskelijoiden osaamista käytännön
lakimiestehtäviä silmällä pitäen ja syventää opiskelijoiden tietämystä kilpailun
aiheeseen rakennusriitoihin liittyen ja niitä koskevan prosessioikeuden saralla.

ELSA Finland pyrkii oikeustapauskilpailua toteuttaessaan siihen, että
osallistumiskynnys on mahdollisimman matala ja kilpailu kokoaa kaikkien
Suomen oikeustieteellisten tiedekuntien opiskelijoita yhteen kilpailemaan.

1 Luku – Määritelmä

1§ Oikeustapauskilpailu on ELSA Finlandin järjestämä kansallinen
suomenkielinen kilpailu, joka simuloi oikeudenkäyntiä tuomioistuimessa tai
välimiesmenettelyä. Kilpailu koostuu kirjallisesta tapauksen valmistelusta sekä
tapauksen suullisesta käsittelystä.

2§ Kilpailun suullisen osion tuomareina toimii oikeustieteen
kandidaatin/maisterin tutkinnon suorittaneita henkilöitä, joista yksi toimii
kilpailun päätuomarina. Kirjallisen osion arvostelijoina toimivat pääosin
tapauksen laatineet henkilöt, jotka ovat oikeustieteen kandidaatin/maisterin
tutkinnon suorittaneita. Kirjallisen vaiheen arvostelijat ja suullisen osuuden
tuomarit eivät välttämättä ole samoja henkilöitä. Arvostelijoina ja tuomareina
toimivissa henkilöissä saattaa esiintyä vaihdoksia kilpailun kuluessa.
Kirjallisessa osiossa yksi tapauksen laatineista toimii kilpailun pääarvostelijana
kirjallisessa osiossa. Kilpailijat edustavat soveltuvin osin sekä kantajaa että
vastaajaa.

3§ ELSA Finland on kilpailun järjestäjänä vastuussa kilpailun toteuttamisesta
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ja varainhankinnasta.

ELSA Finlandin tehtäviin kuuluu kilpailun aikataulun laatiminen,
kilpailutapauksen hankkiminen, kirjelmien arvostelijoiden ja suullisen
osuuden tuomareiden nimittäminen, sääntöjen tulkitseminen ja toimeenpano,
kilpailun markkinointi, joukkueiden ilmoittautumisen järjestäminen, suullisen
osion järjestelyt sekä muut mahdolliset asiat.

ELSA Finland on kaikissa toimissaan velvollinen kohtelemaan kaikkia
kilpailijoita ja joukkueita tasapuolisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään
kilpailutapausta ja sääntömuutoksia koskevaan tiedotukseen. Syksyllä 2021
ELSA Finlandin, ELSA Joensuun, ELSA Helsingin, ELSA Rovaniemen tai
ELSA Turun hallituksen jäsenenä taikka muussa vastaavassa asemassa
toimivat henkilöt eivät saa osallistua oikeustapauskilpailuun kilpailijoina,
valmentajina eivätkä toimia muinakaan kilpailijoiden avustajina lukuvuoden
2021–2022 kilpailussa.

4§ ELSA Finlandilla on oikeus tarvittaessa tehdä muutoksia sääntöihin.
Voimassa olevat säännöt löytyvät ELSA Finlandin kansallisen
oikeustapauskilpailun internetsivuilta (https://fi.elsa.org/fi/nmcc/)

2 Luku – Osallistujat

Tuomarit

5§ Kilpailun tuomarin ja kilpailukirjelmien arvosteluun osallistuvan henkilön
tulee olla oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkinnon suorittanut henkilö.

Kirjelmien arvostelijoina toimivat henkilöt arvostelevat ja pisteyttävät
joukkueiden laatimat kirjelmät. Suullisessa osiossa joukkueet esiintyvät
tuomaristolle, jotka arvostelevat ja pisteyttävät suullisen osion. Suullisissa
istunnoissa yksi tuomareista toimii puheenjohtajana.

Kilpailijat

6§ Oikeustapauskilpailu on avoin kaikille Suomen oikeustieteellisille
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tiedekunnille ja Suomessa oikeustiedettä opiskeleville henkilöille.
Oikeustieteen opiskelijaksi määritellään oikeustieteen opiskelijat Helsingin,
Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Lisäksi
oikeustieteen opiskelijoiksi luetaan Tallinnan yliopiston Helsingin yksikön
oikeustieteen opiskelijat. ELSA Finland voi poikkeuksellisesti myöntää muun
kuin oikeustieteen opiskelijalle oikeuden osallistua kilpailuun.

7§ Kilpailu käydään joukkueittain. Kilpailuun hyväksytään mukaan
kymmenen (10) 2–4 hengen joukkuetta. Joukkueen jäsenten ei tarvitse olla
samasta tiedekunnasta. Jokaisella ELSA Finlandin paikallisryhmällä (Helsinki,
Joensuu, Rovaniemi ja Turku) on kilpailuun yksi (1) kiintiöpaikka, joka
annetaan paikallisryhmän ensimmäiselle ilmoittautuneelle joukkueelle. Muut
joukkueet hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollinen
ELSA-jäsenyys ei vaikuta kiintiöpaikkojen jakoon. Kiintiöpaikka voidaan
antaa vain sellaiselle joukkueelle, jonka kaikki jäsenet ovat samaan
paikallisryhmään kuuluvista tiedekunnista.

8§ Joukkueiden ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse ELSA Finlandin
oikeustapauskilpailuvastaavalle (Vice President for Moot Court
Competitions) osoitteeseen mootcourts@fi.elsa.org.

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan seuraavat tiedot joukkueesta: •
Kapteenin nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedekunta ja vuosikurssi
• Muiden jäsenten nimet, sähköpostiosoitteet, tiedekunnat ja vuosikurssit
• Mahdollisen valmentajan nimi ja sähköpostiosoite. Valmentajan nimen voi
ilmoittaa myös erikseen ilmoittautumisajan puitteissa eli 30.12.2021 asti.

Kapteeni toimii joukkueensa yhteyshenkilönä. Tietoa osallistujien
vuosikursseista ei ilmoiteta tuomareille, vaan käytetään apuna workshoppien
järjestämisessä.

9§ ELSA Finland määrää ilmoittautumisajan ja vastaa sen tiedottamisesta.

Valmennusapu
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10§ Joukkueet saavat ottaa vastaan apua yhdeltä ulkopuoliselta valmentajalta
yleisissä oikeudellisissa kysymyksissä ja suulliseen esitykseen
valmentautumisessa. Valmentajan rooli on tukeva eli hän ohjaa kilpailijoita
tapauksen käsittelyssä oikeaan suuntaan. Valmentaja ei kuitenkaan saa antaa
kysymyksiin valmiita ratkaisuja. Valmentaja ei myöskään saa osallistua
aktiivisesti kilpailukirjelmien laatimiseen eikä suullisen esityksen muotoiluun.
Valmentaja ei saa osallistua joukkueen suoritukseen suullisessa finaalissa.

11§ Joukkueet vastaavat itse valmentajan hankkimisesta. Valmentajan
hankkiminen on vapaaehtoista.

3 Luku – Tapauksen käsittely

Tapaus

12§ Kilpailutapauksen laativat ELSA Finlandin pyynnöstä kilpailun aiheeksi
valitun oikeudenalan asiantuntijat, jotka toimivat mahdollisesti myös
kilpailukirjelmien arvostelijoina ja/tai kilpailun tuomareina. Tapaus julkaistaan
ELSA Finlandin kansallisen oikeustapauskilpailun kotisivuilla. Joukkueilla on
oikeus esittää tarkentavia kysymyksiä tapauksen tosiseikastosta. Tarkentavat
kysymykset tulee lähettää ELSA Finlandin asettamaan määräaikaan mennessä
sähköpostitse ELSA Finlandin oikeustapauskilpailuvastaavalle
mootcourts@fi.elsa.org Oikeustapauskilpailuvastaava lähettää tarkentavat
kysymykset tapauksen laatineille asiantuntijoille, jotka antavat harkintansa
mukaan vastauksia kysymyksiin. Tarkentavat kysymykset vastauksineen
julkaistaan oikeustapauskilpailun verkkosivuilla.

13§ Tapauksen käsittelyssä osapuolilla on käytössään ainoastaan tapauksessa
ilmoitetut todisteet. Joukkueet eivät saa luoda, käyttää tai esittää omia
asiakirjojaan todisteina.

Kilpailun eteneminen 

14§ Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa joukkueet laativat
tehtävänannossa kuvatut kirjalliset kirjelmät, jotka kirjallisen vaiheen
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arvostelijat arvostelevat.

Kilpailun toinen vaihe koostuu suullisesta osiosta, johon etenee neljä (4)
kirjallisen vaiheen parasta joukkuetta.

Joukkueiden paremmuusjärjestys kirjallisessa vaiheessa ratkeaa kirjelmien
pisteytyksellä.

Kirjallinen osio

15§ Joukkueet laativat ELSA Finlandin määräämässä ajassa
ilmoittautumisajan päättymisestä tehtävänannossa kuvatun kannekirjelmän,
jonka laatimisessa ohjeena on tapauksen kannalta relevantti kotimainen
prosessinormisto, Suomen lainsäädäntö ja EU-oikeus. Kannekirjelmä tulee
toimittaa ELSA Finlandille sen asettamaan määräaikaan mennessä.

16§ Joukkueet laativat kirjallisen vastauksen kanteeseen. Kaikki joukkueet
laativat vastauksen siihen kannekirjelmään, joka on saanut parhaat
yhteispisteet kanteiden arvostelussa. Vastaus tulee toimittaa ELSA Finlandille
sen määräämään määräaikaan mennessä.

17§ Yhden (1) kirjelmän tulee olla pituudeltaan maksimissaan 15 sivua.
Fonttina tulee olla Times New Roman, fonttikoko 12 ja riviväli 1,5. Ylä- ja
alamarginaali 2,5 cm, vasen marginaali 3 cm ja oikea marginaali 2,5 cm.
Alaviitteissä fonttikoko 10 ja riviväli 1.

18§ Joukkueet toimittavat kirjelmät ELSA Finlandin
oikeustapauskilpailuvastaavalle (Vice President for Moot Court
Competitions) sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen
mootcourts@fi.elsa.org. Tiedosto tulee otsikoida
Kanne/Vastine_Kapteeninsukunimi. Kirjelmissä tulee mainita joukkueen
jäsenten nimet.

Kilpailukirjelmän tulee olla perillä ELSA Finlandin asettamana määräpäivänä
viimeistään klo 16:15. Myöhässä saapunutta kirjelmää ei huomioida.

Oikeustapauskilpailuvastaava toimittaa kirjelmät kirjallisen vaiheen

Albania · Armenia · Austria · Azerbaijan · Belarus · Belgium · Bosnia & Herzegovina · Bulgaria · Croatia · Cyprus · Czech Republic · Denmark · Estonia · Finland · France · Georgia
Germany · Greece · Hungary · Iceland · Ireland · Italy · Latvia · Lithuania · Luxembourg · Malta · Montenegro · the Netherlands · North Macedonia · Norway · Poland · Portugal · North

Macedonia · Republic of  Moldova · Romania · Russia · Serbia · Slovak Republic · Slovenia · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · United Kingdom · Ukraine



arvostelijoille arvosteltaviksi.

Suullinen osio

19§ Suullinen osio järjestetään kirjallisen vastauksen jättämisen jälkeen. ELSA
Finland määrää suullisen osion ajankohdan, paikan ja tavan. Suullinen osio
koostuu välieristä ja finaalista, jotka järjestetään saman päivän aikana.

20§ Suulliseen osioon kutsutaan kirjallisen osion perusteella neljä (4)
korkeimmat pisteet saanutta joukkuetta. Mikäli joukkueet ovat tasapisteissä
keskenään kirjallisen osion pisteytysten jälkeen, suullisien osion finalistit
valitaan arvalla.

Joukkue voi peruuttaa osallistumisensa suulliseen osioon ainoastaan
hyväksyttävällä syyllä. Peruuttamisesta on ilmoitettava kirjallisesti
sähköpostilla ELSA Finlandin oikeustapauskilpailuvastaavalle
mootcourts@fi.elsa.org. Peruuttaneen joukkueen tilalle kutsutaan tällöin
kirjallisen osion perusteella seuraavaksi korkeimman pistemäärän saanut
joukkue ja muiden joukkueiden sijoitusta muutetaan vastaamaan kirjallisen
osion pistejärjestystä. Mikäli jokin joukkue on valittu finaaliin arvalla ja tulee
peruutus, finaaliin kutsutaan arvonnassa hävinnyt joukkue.

21§ Suullisessa osiossa käydään ensin välierät. Mikäli välierissä on mukana
neljä (4) joukkuetta, järjestetään välierät seuraavasti: Ensimmäisessä välierässä
kirjallisen osion perusteella korkeimman pistemäärän saanut joukkue kohtaa
neljänneksi korkeimman pistemäärän saaneen joukkueen valintansa mukaan
joko kantajana tai vastaajana. Toisessa välierässä kirjallisen osion perusteella
toiseksi korkeimman pistemäärän saanut joukkue kohtaa kolmanneksi
korkeimman pistemäärän saaneen joukkueen valintansa mukaan joko
kantajana tai vastaajana. Molemmista välieristä eniten pisteitä keränneet
joukkueet jatkavat kilpailun finaaliin.

Mikäli välierissä on mukana kolme (3) joukkuetta, järjestetään välierä
seuraavasti: Kirjallisen osion perusteella korkeimman pistemäärän saanut
joukkue jatkaa suoraan kilpailun finaaliin. Kirjallisen osion perusteella toiseksi
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korkeimman pistemäärän saanut joukkue kohtaa kolmanneksi korkeimman
pistemäärän saaneen joukkueen valintansa mukaan joko kantajana tai
vastaajana. Välierästä eniten pisteitä kerännyt joukkue jatkaa kilpailun
finaaliin.

Mikäli välierissä on mukana vain kaksi (2) joukkuetta, ei välieriä järjestetä,
vaan molemmat joukkueet jatkavat suoraan kilpailun finaaliin.

ELSA Finland huolehtii, että välieriin osallistuvilla joukkueilla on tieto
roolistaan (kantaja / vastaaja) viimeistään 4 vuorokautta ennen suullisen
osion alkua.

22§ Kilpailun voitto ratkaistaan suullisen osion finaalissa, jossa kohtaavat
sääntöjen 21 §:n mukaan valikoituneet kaksi (2) joukkuetta (finaalijoukkueet).

Mikäli finaalijoukkueet ovat välierissä esittäneet tapauksen eri osapuolia,
esittävät he finaalissa näitä osapuolia käänteisesti. Mikäli finaalijoukkueet ovat
esittäneet välierissä samaa osapuolta, ratkaistaan finaalin osapuolet arvalla.
Mikäli vain toinen finaalijoukkue on kilpaillut välierissä, esittää tämä joukkue
finaalissa eri osapuolta. Mikäli välieriä ei ole järjestetty, valitsee kirjallisen
osion perusteella korkeamman pistemäärän saanut joukkue edustamansa
osapuolen.

Suullisen käsittelyn eteneminen 

23§ Suullista käsittelyä johtaa kilpailun tuomaristoon kuuluva puheenjohtaja.

24§ Puheenjohtaja avaa käsittelyn lyhyellä johdatuksella.

25§ Osapuolet esittelevät ensimmäisen puheenvuoronsa alussa joukkueen
jäsenet. Osapuolet esittävät mahdollisimman lyhyesti kuvauksen tapahtumista,
vaatimuksensa ja näiden perustelut vuorotellen suullisesti. Suullisessa
käsittelyssä joukkueiden esittämien vaatimusten ja perusteluiden tulee
perustua kirjallisessa vaiheessa parhaat pisteet saaneeseen kanteeseen ja
vastaukseen.

Molemmilla osapuolilla on vastapuolen esityksen jälkeen mahdollisuus lausua
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mielipiteensä tämän esittämistä väitteistä. Vastausmahdollisuus koskee vain
vastapuolen esittämiä väitteitä, uusien seikkojen esille tuominen on
esitysvuoron jälkeen kielletty. Osapuolet saavat lopuksi esittää yhteenvedon
muutamassa lauseessa. Osapuolten on pidättäydyttävä kirjallisen lausunnon
ääneen lukemisesta. Osapuolet saavat harkintansa mukaan käyttää esityksensä
tukena teknisiä apuvälineitä. Teknisten apuvälineiden käytöstä on kuitenkin
sovittava etukäteen järjestäjien kanssa. Osapuolet puhuttelevat
puheenjohtajaa, eivät toisiaan.

26§ Suullinen käsittely kestää korkeintaan 70 minuuttia. Tuomaristo voi
jäljempänä mainitulla tavalla kuitenkin käyttää harkintavaltaansa ja myöntää
lisäaikaa.

Jokaisella joukkueella on yhteensä 30 minuuttia aikaa esittää vaatimuksensa ja
perustelunsa mukaan lukien tuomariston kysymyksiin vastaamiseen ja
vastaväitteisiin kuluva aika. Kunkin joukkueen 30 minuutin suullinen
puheenvuoro on jaettu kahdeksi (2) 15 minuutin puheenvuoroksi, jotka
joukkueet käyttävät vuorotellen. Lopuksi osapuolilla on 5 minuuttia aikaa
esittää loppulausuntonsa.

ELSA Finlandilla on oikeus muuttaa käsittelyjen kestoaikaa sekä sisällyttää
suulliseen vaiheeseen valitsemiaan tehtäviä, kuten kirjallisten todisteiden
esittelemistä tai todistajan kuulustelemista. Mahdollisista
muutoksista/lisäohjeista ELSA Finland ilmoittaa erikseen.

27§ Joukkueiden on itse huolehdittava ajankäytöstään. Suullisen käsittelyn
puheenjohtaja vastaa siitä, etteivät joukkueet ylitä heille annettua aikaa.
Järjestäjät avustavat tuomaristoa ajanotossa.

Tuomaristo voi antaa joukkueelle poikkeuksellisesti ja vain perustellusta
syystä lisäaikaa puheenvuoron päättämiseen tai tuomariston kysymyksiin
vastaamiseen. Tällöin tuomariston tulee ottaa huomioon vastapuolen
tasapuolinen kohtelu ja tarvittaessa myöntää samanpituinen lisäaika
pyydettäessä myös toiselle joukkueelle.
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28§ Joukkue esiintyy suullisesti haluamassaan kokoonpanossa. Kuka tahansa
joukkueen suulliseen esiintymiseen osallistuvista saa vastata tuomariston
kysymyksiin, ellei kysymystä ole erikseen osoitettu tietylle joukkueen jäsenelle.

Joukkueen jäsenet saavat keskustella vapaasti keskenään suullisen käsittelyn
aikana ja vastatessaan tuomariston kysymyksiin. Suullisen käsittelyn aikana
käytävä keskustelu ei saa kuitenkaan haitata asian käsittelyä.

29§ Tuomaristo saa esittää joukkueille tai niiden yksittäisille jäsenille
kysymyksiä suullisessa käsittelyssä sekä huomauttaa esiintyjille, jos he eivät
pysy asiassa tai aikataulussa taikka jos joukkueen jäsenten kesken käytävä
keskustelu tai muu toiminta haittaa asian käsittelyä.

4 Luku – Arvostelu

Kirjallinen osio

30§ Kirjelmien arvostelijoina toimivat henkilöt arvostelevat kirjelmät kukin
erikseen ja itsenäisesti. Kirjallisista töistä on lisäksi poistettu tieto sen
laatijoiden nimistä ja tiedekunnasta ennen arviointia. Tällä varmistetaan
kilpailijoiden tasapuolinen kohtelu sekä se, että arvostelu perustuu vain
asiasisältöön.

31§ Jokaisella arvostelijalla on mahdollisuus antaa kirjelmästä maksimissaan
10 pistettä. Kirjallisen osion maksimipisteet määräytyvät arvostelijoiden
lukumäärän mukaisesti siten, että yksi arvostelija voi antaa joukkueelle
maksimissaan 20 pistettä kirjallisesta osiosta (10 pistettä/kirjelmä).

Arvosteluasteikko:

Heikko (0-4)
Tyydyttävä (5-6)
Hyvä (7-8)
Erinomainen (9-10)

Heikko (0-4) – Joukkueella on pinnalliset tiedot tapaukseen liittyvistä
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säännöksistä ja muista oikeuslähteistä. – Vaatimukset aiheuttavat sekaannusta
ja ovat epäloogisia tai vakavasti puutteellisia. – Esitetyt perustelut ovat pääosin
epäuskottavia tai selvästi virheellisiä. – Kirjelmä on rakenteeltaan sekava ja
epälooginen.

Tyydyttävä (5-6) – Joukkueella on tyydyttävät tiedot tapaukseen liittyvistä
säännöksistä ja muista oikeuslähteistä. – Vaatimukset ovat pääosin loogisia,
vaikka niissä saattaa olla joitain puutteita. – Perustelut ovat pääosin
kelvollisia. – Kirjelmä on perusrakenteeltaan kohtuullisen looginen ja selkeä.

Hyvä (7-8) – Joukkueella on hyvät tiedot tapaukseen liittyvistä säännöksistä ja
muista oikeuslähteistä. – Tapauksen tosiseikat on ymmärretty hyvin. –
Vaatimukset ovat pääosin vahvoja ja niissä on enintään vähäisiä puutteita. –
Perustelut ovat pääosin uskottavia. – Kirjelmä on rakenteeltaan looginen ja
selkeä.

Erinomainen (9-10) – Joukkue on sisäistänyt ja ymmärtänyt tapaukseen
liittyvät säännökset ja osannut soveltaa niitä. – Tapauksen tosiseikat on
ymmärretty yksityiskohtia myöten. – Vaatimukset ovat vahvoja, eikä niissä ole
juuri puutteita. – Perustelut ovat selkeitä ja uskottavia. – Kirjelmän rakenne on
erittäin looginen ja selkeä.

Arvostelija arvioi kirjelmät edellä esitettyjen kriteerien pohjalta ja voi
harkintansa mukaan kiinnittää huomiota myös muihin seikkoihin.

32§ Kahden joukkueen päätyessä tasapisteisiin keskenään, arvostelijat
valitsevat äänestyksellä näistä kahdesta joukkueesta paremman. Äänten
mennessä tasan arvostelijoiden puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Suullinen osio 

33§ Jokaisen suullisen esiintymisen arvostelee vähintään kolme (3) tuomaria
erikseen ja itsenäisesti.

34§ Jokaisella tuomarilla on mahdollisuus antaa suullisesta käsittelystä
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maksimissaan 10 pistettä.

Arvosteluasteikko:

Heikko (0-4)
Tyydyttävä (5-6)
Hyvä (7-8)
Erinomainen (9-10)

Heikko (0-4) – Joukkueella on pinnalliset tiedot tapaukseen liittyvistä
säännöksistä ja muista oikeuslähteistä. – Esityksen rakenne aiheuttaa
sekaannusta ja on epälooginen, ei keskity olennaiseen. – Esitys on
epäuskottava, esiintyjä(t) lukee (lukevat) suoraan kirjelmistä. – Ajanhallinta on
huonoa: aikaa jää reilusti yli tai sallittu aika ei riitä argumentointiin. – Esiintyjät
ovat erittäin hermostuneita tai liian rentoja

Tyydyttävä (5-6) – Joukkueella on riittävät tiedot tapaukseen liittyvistä
säännöksistä ja muista oikeuslähteistä, mutta vaikuttaa epävarmalta. –
Esityksen rakenne on pääosin looginen, mutta olennaisen väitteen /
argumentin esittäminen jää puutteelliseksi. – Esitys on osaksi uskottava, mutta
esitys on takelteleva, liian teatraalinen tai liian keskusteleva tai jokin muu
tekijä heikentää esityksen uskottavuutta. – Ajanhallinta on tyydyttävää: aikaa
jää vain vähän yli tai on lähes riittävä. – Esiintyjät ovat hiukan hermostuneita,
esiintyminen on epävarmaa / välttelevää.

Hyvä (7-8) – Joukkueella on hyvät tiedot tapaukseen liittyvistä säännöksistä ja
muista oikeuslähteistä, ei kuitenkaan huomaa kaikkia hienovaraisia eroja. –
Esityksen rakenne on johdonmukainen ja yhtenäinen, kysymyksiin vastataan
selkeästi. – Esitys on uskottava, ei kuitenkaan täysin vakuuttava. – Ajanhallinta
on hyvää: sallittu aika on käytetty tehokkaasti, esityksessä ei ole kiireen
tuntua. – Esiintyjät ovat rauhallisia ja itsevarmoja.

Erinomainen (9-10) – Joukkue on sisäistänyt ja ymmärtänyt tapaukseen
liittyvät säännökset ja osannut soveltaa niitä. – Esityksen rakenne on
johdonmukainen, yhtenäinen ja etenee sulavasti. Kysymyksiin vastataan
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johdonmukaisesti ja selkeästi, esitys jatkuu luontevasti. – Esitys on sekä
uskottava että erittäin vakuuttava. – Ajanhallinta on erinomaista: sallittu aika
on käytetty tehokkaasti, argumenteille on annettu niiden painoarvon
mukaisesti aikaa, esityksessä ei ole kiireen tuntua. – Esiintyjät ovat rauhallisia
ja itsevarmoja.

Tuomari voi harkintansa mukaan kiinnittää huomiota myös muihin
seikkoihin.

35§ Kahden joukkueen päätyessä tasapisteisiin keskenään, tuomaristo valitsee
äänestyksellä näistä kahdesta joukkueesta paremman. Äänten mennessä tasan
tuomariston puheenjohtajan ääni ratkaisee.

36§ Tuomarit arvostelevat erikseen suullisen vaiheen esiintyjät, joista he
nimeävät parhaimman esiintyjän.

Albania · Armenia · Austria · Azerbaijan · Belarus · Belgium · Bosnia & Herzegovina · Bulgaria · Croatia · Cyprus · Czech Republic · Denmark · Estonia · Finland · France · Georgia
Germany · Greece · Hungary · Iceland · Ireland · Italy · Latvia · Lithuania · Luxembourg · Malta · Montenegro · the Netherlands · North Macedonia · Norway · Poland · Portugal · North

Macedonia · Republic of  Moldova · Romania · Russia · Serbia · Slovak Republic · Slovenia · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · United Kingdom · Ukraine


